
Ion Slavici
Personalitate marcanta a vietii politice si culturale din Transilvania, scriitorul si jurnalistul Ion Slavici s-a
nascut la 18 ianuarie 1848 in localitatea Şiria, de langa Arad, fiind al doilea copil al cojocarului Sava
Slavici si al Elenei. 
 Dupa efectuarea studiilor primare in localitatea natala, urmeaza studiile medii la licee din Arad si
Timisoara. În 1868 se inscrie la Universitatea din Budapesta, insa din cauza unei boli, intrerupe facultatea
un an mai tarziu. Se reinscrie la Universitatea din Viena, urmand studiile de drept in paralel cu efectuarea
stagiului militar. 

În capitala Imperiului Habsburgic il cunoaste pe Mihai Eminescu, de asemenea student la Viena, cu care
va lega o prietenie pe viata. Dupa publicarea - la sfatul poetului nepereche al romanilor - a unei serii de
nuvele, intre care capodopera " Moara cu noroc ", Slavici ajunge la Sibiu. Aici, infiinteaza in anul 1884,
impreuna cu George Cosbuc ziarul " Tribuna ", primul cotidian al romanilor ardeleni pusi in slujba
realizarii unitatii culturale a poporului nostru, ziar care apare si astazi in judetul Sibiu. 

 În municipiul de pe Cibin s-a casatorit, in 1886, pentru a doua oara, cu sibianca Eleonora Tanasescu cu
care a avut sase copii. Secretar al Partidului National Roman, Ion Slavici a detinut un rol extrem de
important in pregatirea miscarii memorandiste. În perioada 1884-1890 a avut cinci procese de presa,
ispasind un an de temnita la Vacz (Ungaria) pentru combativitatea antidualista dar si pentru convingerile
sale antisemite. 
 Dupa ce in 1894 editeaza la Bucuresti, impreuna cu Caragiale si Cosbuc, revista " Vatra ", din 1914 trece
la conducerea ziarul filogerman " Ziua ". Aici scrie scrie numeroase articole progermane, din cauza
carora cinci ani mai tarziu va ajunge din nou in puscarie, atragandu-si totodata si oprobriul public.
Afectat de boala, in urma anilor zbuciumati de procese si detentii, Ion Slavici se refugiaza la fiica sa care
locuia la Panciu, in podgoria asemanatoare cu Şiria natala. Acolo se stinge din viata, la data de 17 august
1925, fiind inmormantat la schitul Brazi. În 1979, in cadrul manifestarilor ocazionate de aniversarea a 95
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de ani de la aparitia ziarului " Tribuna ", in Parcul ASTRA din Sibiu a fost dezvelit bustul de bronz al
scriitorului, opera sculptoritei Linca Calin. 
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